
ВІННИЦЬКАМІСЬКА РАДА

 

Від 26.12.2019 р. №3258

         м. Вінниця 

 

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та

контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств . 

Вінниці», затвердженого рішенням міської ради від 28.10.2016 436, 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону

місцеве самоврядування Україні», виконавчий комітет міської ради

 

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства

«Агенція просторового розвитку

згідно з додатком.  

2. Виконавчому комітету Вінницької

виконанням КП «

уточненого фінансового плану на 2019 рік

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету

міської ради від 30

міського комунального підприємства

2019 рік». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови А. Очеретного

 

 

 

Міський голова              

 

 

 

 

 

Про затвердження уточненого
плану комунального
«Агенція просторового розвитку
міської ради  на 2019

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р ІШЕННЯ  
 

26.12.2019 . №3258 

 

 

 

 

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та

контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств . 

Вінниці», затвердженого рішенням міської ради від 28.10.2016 436, 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства

Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради

 

Виконавчому комітету Вінницької міської ради забезпечити контроль за

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР

уточненого фінансового плану на 2019 рік. 

Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету

30.05.2019 №1350 «Про затвердження фінансового плану

міського комунального підприємства «Агенція просторового розвитку

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

Очеретного.  

                                                                      

уточненого фінансового 

комунального підприємства 

Агенція просторового розвитку» Вінницької 
9 рік 

ВІННИЦЬКАМІСЬКА РАДА 

 

 

 

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. 

Вінниці», затвердженого рішенням міської ради від 28.10.2016 №436, 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування Україні», виконавчий комітет міської ради  

Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства 

Вінницької міської ради на 2019 рік 

міської ради забезпечити контроль за 

» ВМР показників 

Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Про затвердження фінансового плану 

Агенція просторового розвитку» на 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

                С. Моргунов 



 

 

 

 

Комунальне підприємство «Агенція просторового розвитку»  

 

Кравчук Максим Анатолійович  

 

Виконуючий обов'язки директора КП «Агенція просторового розвитку» 

 
















































